Seleção de Estagiários
A Diretoria de Educação a Distância do IFPR torna público que estão abertas as inscrições
para Seleção de Estagiário, Estágio não Obrigatório, conforme segue:

1. Da Vaga
Nível

Requisitos:

Nº de Vagas
Carga Horária

Remuneração
Período do
Estágio
Horário do
Estágio

Atividades

Técnico - Educação Profissional
 Estar regularmente matriculado no curso Técnico Subsequente em
Produção de Áudio e Vídeo;
 Possuir noções básicas de informática;
 Possuir noções de características linguísticas e textuais;
 Conhecer programas de edição e finalização de áudio e vídeo;
 Possuir noções de luz, imagem e som na produção de conteúdos
audiovisuais para os vários suportes e multimeios;
 Possuir noções de operacionalização de equipamentos de captação de
áudio e vídeo como câmeras, mesas de som, mesas de corte, microfones;
 Possuir noções de sistemas, padrões e formatos de registro e
armazenagem de imagens;
 Possuir tempo disponível para dedicar-se às atividades do estágio, no
período de vigência da bolsa, sem prejuízo às suas atividades discentes
regulares.
1 (uma)
6 horas diárias/ 30 horas semanais ou
4 horas diárias/ 20 horas semanais
Valor da bolsa:
R$ 290,00 (Duzentos e noventa reais) para 6hrs diárias
R$ 203,00 (Duzentos e três reais) para 4hrs diárias
Auxílio transporte: R$132,00 (cento e trinta e dois reais)
A depender do término do curso do estagiário
Entre às 8h e às 17h
 Apoio técnico operacional nas atividades de captação, tratamento,
edição e finalização de imagens estáticas e em movimento, em estúdio ou
externas;
 Apoio técnico operacional nas atividades de captação, tratamento,
edição e finalização de áudio em estúdio ou externas;
 Produção e organização de recursos para gravação em estúdio ou
externa;
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 Organização e atualização de documentos como cronogramas, briefings,
relatórios de gravação, ocorrências, planilhas, controles e demais
documentos do setor;
 Apoio técnico operacional na operação, manutenção e conservação de
equipamentos do setor;
 Apoio nas rotinas do setor.
Coordenação de Tecnologias Educacionais – Estúdios – da Diretoria de
Local do Estágio Educação a Distância do IFPR: Rua Dr. Alcides Vieira Arco Verde, 1225,
Jardim das Américas, Curitiba/Pr

2. Da Seleção:
A seleção se dará em duas fases:
Fase 1:
Análise de Currículo;
Fase 2:
Entrevista – Serão entrevistados os 5 (cinco) primeiros candidatos classificados na fase 1.
Havendo necessidade, serão convocados os demais candidatos.

3. Das Inscrições:
Para se inscrever, o candidato deverá enviar para o e-mail gtpessoas.ead@ifpr.edu.br o
curriculum vitae em formato PDF e declaração de matrícula, deverá colocar no assunto do email: “ Inscrição Estágio Produção de Áudio e Vídeo _Nome do Candidato”.

As inscrições ocorrerão do dia 23/05/2018 ao dia 03/06/2018
4. Do Resultado:
O resultado da 1ª fase será divulgado até dia 05/06/2018 na página da EAD:
http://200.17.98.101/ead/ e os 5(cinco) primeiros candidatos classificados serão convocados
via e-mail para realização da entrevista, em dia e horário a ser definido.
O resultado final será divulgado até o dia 15/06/2018 e o candidato selecionado será
convocado para apresentação dos documentos necessários à contratação.
Dúvidas poderão ser dirimidas através do e-mail: gtpessoas.ead@ifpr.edu.br
Curitiba, 23 de Maio de 2018

Diretoria de Educação a Distância
Instituto Federal do Paraná
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